Developing Skills
Horticulture Workstations
Activity 1 – Touch and Smell
Aim of the activities
All Students- To smell, push and feel the different objects with adult support. Have they
showed a response to the touch of the objects?
Some Students- To smell, push and feel the different objects with verbal prompts. Do they
show a preference of what they like and dislike?
A few Students - Independently smell, push and feel the different objects. Do they show a
preference of what they want to engage with?
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Materials you will need are:
Tray
Seeds
Leaves
Flowers
Sticks to push the seeds
Herbs

Place seeds, leaves, flowers in a tray
for the students to feel
Push seeds in a tray with their hands
or using a stick
Place herbs, plants and flowers in a
tray for the students to smell

দক্ষতা বিকাশ
উদযানপালননর ওযাককনেশনস
ক্রিযাকলাপ 1 - টাচ এিং গন্ধ
কার্িনের
ক
লক্ষয
সেস্ত ছাত্র - প্রাপ্তিযস্কনদর সের্নক সহ বিবিন্ন িস্তুর গন্ধ, ধাক্কা এিং অনুিি
করনত। তারা বক িস্তুর স্পনশ কককানও প্রবতক্রিযা কদবিনযনছ?
বকছু বশক্ষার্ী- কেৌবিক অনুনরাধ সহ বিবিন্ন িস্তুনক গন্ধ, ধাক্কা বদনত এিং অনুিি
করনত। তারা কী পছন্দ কনর এিং কী অপছন্দ কনর তার একটট পছন্দ কদিায?
কনযকটট ছাত্র - স্বতন্ত্রিানি গন্ধর্ুক্ত, ধাক্কা কদয এিং বিবিন্ন ক্রিবনস অনুিি কনর।
তারা কী র্ুক্ত হনত চায তার একটট পছন্দ কদিায?

আপনার প্রনযািনীয সােগ্রীগুবল হ'ল:
কে
িীি এিং গাছপত্রাবদ
ফুল
িীি কেকানত লাটে
আি
বশক্ষার্ীরা কিাধ করার িনয একটট কেনত িীি, পাতা, ফুল রািুন
হানত িা লাটে িযিহার কনর একটট কেনত িীি কেনল বদন
বশক্ষার্ীনদর ঘ্রাণ কনওযার িনয একটট কে গুল্ম, গাছপালা এিং ফুল রািুন
Dakṣatā bikāśa
udyānapālanēra ōẏārkasṭēśanasa
kriẏākalāpa 1 - ṭāca ēbaṁ gandha
kāryakramēra lakṣya
samasta chātra - prāptabaẏaskadēra samarthana saha bibhinna bastura gandha, dhākkā ēbaṁ
anubhaba karatē. Tārā ki bastura sparśē kōna'ō pratikriẏā dēkhiẏēchē?
Kichu śikṣārthī- maukhika anurōdha saha bibhinna bastukē gandha, dhākkā ditē ēbaṁ anubhaba
karatē. Tārā kī pachanda karē ēbaṁ kī apachanda karē tāra ēkaṭi pachanda dēkhāẏa?
Kaẏēkaṭi chātra - sbatantrabhābē gandhayukta, dhākkā dēẏa ēbaṁ bibhinna jinisa anubhaba
karē. Tārā kī yukta hatē cāẏa tāra ēkaṭi pachanda dēkhāẏa?

Āpanāra praẏōjanīẏa sāmagrīguli ha'la:
Ṭrē
bīja ēbaṁ gāchapatrādi
phula
bīja ṭhēkātē lāṭhi
āja

śikṣārthīrā bōdha karāra jan'ya ēkaṭi ṭrētē bīja, pātā, phula rākhuna
hātē bā lāṭhi byabahāra karē ēkaṭi ṭrētē bīja ṭhēlē dina
śikṣārthīdēra ghrāṇa nē'ōẏāra jan'ya ēkaṭi ṭrē gulma, gāchapālā ēbaṁ phula rākhuna

